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Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

MUNICIPALITZACIÓ DE L’AIGUA

L’any 2022 serà el darrer d’aquest govern municipal, abans de 
les eleccions municipals 2023 i, per tant, la darrera oportunitat 
de complir tot allò que es va comprometre ara farà 4 anys.
Encarem el 2022 sense una pujada d’impostos, ni un augment 
significatiu dels pressupostos, però recordem que l’IBI va 
augmentar un 5,84%  els darrers dos anys (2,6% l’IPC), 
que és el principal dels impostos municipals que paguem.

Algunes de les problemàtiques que teníem al poble s’han 
solucionat, però seguim amb moltes coses pendents i d’altres, 
que han anat apareixent en el temps: un servei d’autobús 
deficitari, la municipalització de l’aigua i l’envelliment de 
les canonades, la manca d’un Consell de Ciutat, el futur del 
Poliesportiu, el civisme i el vandalisme, les deficiències de la via 
pública, les pràctiques d’autoescoles en hora punta, la incertesa 
de la segregació de Les Fonts i d’altres més generals, com les 
línies d’alta tensió, el desviament de la C-1413 i l’aeroport.

Deixem enrere un 2021 marcat pel virus 
del COVID i que de ben segur, ens seguirà 
afectant en la salut, la convivència i, en 
definitiva, en el model de societat a la 
que fins ara estàvem acostumats i sense 
oblidar-nos, del desbocament dels preus 
de  l ’energ ia ,  tant  e lèc t r i ca  com de l 
gas, que ens afectarà i en molt el futur.

Seguirem atents i en contacte.

E l  p r o p e r  g e n e r  d e  2 0 2 3  f i n a l i t z a  l a  c o n c e s s i ó 
atorgada a CASSA pel servei d’aigua de Sant Quirze. 
Per aquest motiu i seguint la Llei, cal constituir una 
comissió que analitzi quin ha de ser el futur, redacti 
una memòria, informe de tarifes i que ho justifiqui. 
L’Ajuntament ha resolt que aquesta Federació estigui en la 
Comissió en representació dels usuaris (quan no representem 
tots els sectors) i no un Consell de Ciutat, promesa electoral 
del 2015 no complerta i que ara ens seria de molta utilitat.

L’aigua és un bé essencial per l’ésser humà i, per 
tant, no pot constituir una manera de lucrar-se. 
Què volem els usuaris? Fàcil, no? servei, 

qualitat i preu, però quin servei, quina qualitat 
i quin preu? Podem admetre que es malbarati 
l’aigua, ja sigui per un mal ús o perquè les 
instaŀlacions són velles i ningú les ha reposat?
Ara  ca ld rà  recuperar  l a  h i s tò r ia  de  la 

concessió de l’aigua des de 2003 fins els nostres dies i veure 
perquè, la quota de servei ha augmentat un 1400% i quines 
inversions, millores i qualitat de l’aigua s’han dut a terme 
i decidir quina ha de ser la seva gestió, privada o pública.
Però el que més ens ha de preocupar, és l’estat de les 
instaŀlacions (canonades), que són antigues i ningú s’ha 
preocupat de renovar-les, ni tan sols, de fer una planificació 
a llarg termini, per anar-les canviant. Per tant, dintre 
d’uns dies poden anar rebentant una darrera l’altra, com 
ja hem pogut veure els darrers anys, al centre del poble.
No és feina fàcil i ara tenim l’oportunitat de dir el què volem. 
Aquí trobaràs tot el que et pot interessar:

https://bit.ly/3ITI0C7



EL REBUT DE LA LLUM

P1 punta P2 vall

caps de setmana, festius estatals i 
laborables de 00:00 a 08:00 h

laborables

P1 punta P2 pla P3 vall

caps de setmana 
i festius estatals
00:00 a 24:00 h

laborables
00:00 a 08:00 h

08:00 a 10:00 
14:00 a 18:00
22:00 a 24:00

10:00 a 14:00 
18:00 a 22:00

Impost elèctric:
5,11% (0,5% provisional) 
Existeix un mínim regulat per la CE, pel que el percentatge en alguns 
casos, pot ser superior al 0,5% actual.
IVA: 21% (10% provisional)

IMPOSTOS

POTENCIA CONTRACTADA

CONSUM ENERGÈTIC

Dues potències, amb preu regulat per l’Estat.
El consum dels aparells en funcionament, en un moment 
donat, no pot sobrepassar el que tenim contractat.
Fins el 31/5/2022 podem fer dos canvis de potència 
gratuïts.

Afecta tan sols a tots els que tinguin contractada la tarifa 
PVCP (Mercat Regulat) i es tarifa en preus calculats per 
cada hora. 
Els preus del contracte de Mercat Lliure, es pacten amb la 
companyia que tinguem contractada i pot haver-hi o no, 
distinció d’hores i dies, en el consum.

CUPS: Imprescindible per fer un 
canvi de companyia.

TIPUS CONTRACTE:
· PVCP - Mercat Regulat
· Mercat lliure

CONTRACTE

INFORMACIÓ

www.edistribucion.com/es/consumo-electrico.html
Per poder veure el consum per hores del teu comptador
tarifaluzhora.es
Per saber el preu de la llum per dia i hora.

ESTALVI

 � Ajusta la potencia contractada.
 � Comprova si et convé un canvi 
de tipus de contracte en funció 
del teu consum.

 � Compra electrodomèstics amb 
etiqueta energètica A.

 � Desendolla els aparells que no 
utilitzes (aire, tv, etc...).

 � Canvia les bombetes a led.
 � En vitroceràmiques utilitza el 
calor residual.

 � Una nevera buida consumeix 
més que una plena.

 � Uti l i tza endol ls  i  aparel l s 
intel·ligents.


